
 

     Hilsen sokneprestene i Stjørdal, Skatval og Lånke  

       

       

      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mer informasjon: 

www.kirken.stjordal.no 

Kirkekontoret på Stjørdal,  

Kjøpmannsgaten 21 

3.etg i ”Fokus Bank-bygget”  

tlf 74834220 

kirkekontoret@stjordal.kommune.no 

 

 

 

 

 

 

 

 ORIENTERING             

  OM DÅP 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Hegra, Stjørdal, Skatval og Lånke menighetsråd 

  



Visste du dette?
 Noen steder kalles dåp for ”kristning” 

– barnet blir kristnet i dåpen. 
 Fadder er opprinnelig samme ord 

som far/fader 
 ”Døpe” og ”dyppe” stammer fra et 

germansk ord som betyr ”senke ned i 
vann” 

 ”Font” kommer av latin ”fons” – 
”kilde”. Døpefonten er tenkt som en 
kilde med vann som gir evig liv. 

 ”Frelse” er satt sammen ”fri” og ”hals”. 
Når slaver ble frigitt, ble lenken rundt 
halsen deres fjernet. 

 Dåpskjolen er vanligvis hvit – fargen 
for renhet. Drakten symboliserer at 
den døpte blir ”ikledd” et nytt liv. 

 Dåp og nattverd er ”sakramenter” – 
hellige handlinger som er innstiftet av 
Jesus. 

 Man må være døpt for å bli 
konfirmert. 

 
 

Ord til foreldre og faddere 
Dere som i dag bringer dette barnet til 
Kristus, skal være vitner om at han/hun er 
døpt til Faderens og Sønnens og Den Hellige 
Ånds navn. Sammen med denne menighet 
og hele vår kirke får dere del i et hellig 
ansvar å be for barnet, lære ham/henne selv 
å be, og hjelpe ham/henne selv å be, og 
hjelpe ham/henne til å bruke Guds ord og 
Herrens nattverd, for at han/hun kan bli hos 
Kristus når han/hun vokser opp, likesom 
han/hun ved dåpen blir forenet med ham. 
(Fra dåpsliturgien) 

http://www.kirken.stjordal.no/


 



Navn 
Straks etter at barnet er født, sender 
fødselsklinikken melding til folkeregisteret. I 
løpet av noen dager mottar de nybakte 
foreldrene skjema for utfylling av barnets 
navn. 
 
Etter navneloven skal det velges navn til 
barnet innen det er seks måneder gammelt. 
Barnets navn skal være meldt til 
folkeregisteret før dåpsdagen. 
 

 
 

Dåpshandlingen 

er rik på innhold: 
 Barnets navn sies høyt – barnet er 

en selvstendig person og 
enestående for Gud. 

 Et kors blir tegnet over barnet – 
barnet skal tilhøre den korsfestede 
og oppstandne Kristus. 

 Innviet vann øses over barnets 
hode - barnet døpes til Faderens, 
Sønnens og Den Hellige Ånds navn. 

 Barnet velsignes – Guds nåde og 
fred skal være med barnet videre i 
livet. 

 
 
 
Dåpsbefalingen 
«Jeg har fått all makt i himmelen 
og på jorden. Gå derfor og gjør 
alle folkeslag til disipler! Døp 
dem til Faderens og Sønnens og 
Den hellige ånds navn og lær 
dem å holde alt det jeg har 
befalt dere. Og se, jeg er med 
dere alle dager inntil verdens 
ende.» 
(Evangeliet etter Matteus 28, 18-
20) 
 



Handlingen i kirken 
Dåpshandlingen følger en fastlagt ordning (liturgi):  
 

 Dåpshandlingen innledes med en salme og noen faste innledningsord. Deretter leses tekster 
fra bibelen: dåpsbefalingen og om Jesus og barna. 

 Foreldre og faddere blir bedt om å reise seg. Mens dere står, leser presten om ansvaret dere 
og menigheten har for barnet. 

 Resten av menigheten reiser seg, og alle fremsier forsakelsen og trosbekjennelsen. 
 Dåpsvannet helles i døpefonten, og presten ber en bønn. 
 Dåpsfølget kommer fram til døpefonten. 
 Ved døpefonten spør presten om hva barnet heter og om dere vil at barnet skal døpes og 

oppdras i den kristne tro. Den som bærer barnet, svarer på vegne av foreldrene og 
fadderne. 

 Presten tegner korsets tegn over barnet, øser vann over barnets hode tre ganger, legger 
hånden på barnets hode og ber for det. 

 Dåpsfølget setter seg. Deretter ber man vanligvis Fadervår sammen, før gudstjenesten 
fortsetter. 
 

Når større barn og unge døpes, er det den unge selv som får spørsmålet ved. 
 

 
 

              Dåpen 

er en verdifull tradisjon 
Gjennom generasjoner har  foreldre 
båret sine barn til dåp. Den kristne 
troen som de selv vokste opp med 
og som betydde noe for dem, skulle 
føres videre til egne barn. Når vi 
bringer våre barn til dåp i dag, 
føyer vi oss inn i rekken av 
mennesker som har opplevd det 
verdifullt å ha kristen tro og 
tradisjon som basis i livet. 
 
 85% av befolkningen er 

medlemmer av de norske kirke 
 4 av 5 nyfødte barn blir døpt i 

den norske kirke. 

 Omkring 40 000-45 000 døpes 
i Den norske kirke hvert år. 

Hjertelig til lykke med den nyfødte! 

Kirkekontoret vil med denne brosjyren ønske dere 
velkommen til dåp og informere om barnedåp og 
hvordan man går fram rent praktisk . 
 
Barnet ditt er et under det ikke fins maken til - ennå 
bitte liten, men likevel en selvstendig person. Det lille 

mennesket har du har 
fått et helt spesielt 

ansvar for. I årene 
som kommer skal dere utforske verden sammen.  

 

 

Dåpsdagen 
Dåpen skjer vanligvis under høymessen søndag 

klokken 11.00. Dere som er i dåpsfølget, bør komme 
til kirken i god tid før gudstjenesten begynner. 

 

 

 

Ord til foreldre og faddere 
Dere som i dag bringer dette barnet til Kristus, skal være vitner om at han/hun er døpt til Faderens og Sønnens og 

Den Hellige Ånds navn. Sammen med denne menighet og hele vår kirke får dere del i et hellig ansvar å be for barnet, 

lære ham/henne selv å be, og hjelpe ham/henne til å bruke Guds ord og Herrens nattverd, for at han/hun kan bli hos 

Kristus når han/hun vokser opp, likesom han/hun ved dåpen blir forenet med ham. (Fra dåpsliturgien)     

 

Om faddere 
Barnet som døpes skal ha faddere. Faddernes oppgave er å være vitner ved dåpshandlingen og følge barnet gjennom 

oppveksten med omsorg og interesse. 

 

 

Tradisjonen med faddere går helt tilbake til 300-tallet. Tidligere var det viktig at fadderne kunne overta omsorgen for  

b oreldrene døde. I våre dager følger det ikke med noe slikt formelt ansvar med fadderoppgaven. 

 

Det skal være 

mellom to og seks 

faddere, og minst to 

av fadderne må 

være til stede under 

dåpen. Fadderne 

skal ha 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Om faddere 
Barnet som døpes skal ha faddere. Faddernes oppgave er 
å være vitner ved dåpshandlingen og følge barnet 
gjennom oppveksten med omsorg og interesse. 
Tidligere var det viktig at fadderne kunne overta 
omsorgen for barnet hvis foreldrene døde. I våre dager 
følger det ikke med noe slikt formelt ansvar med 
fadderoppgaven. 
Det skal være mellom to og seks faddere. Minst to av 
fadderne må være til stede under dåpen. Fadderne skal ha 
fylt 15 år eller være i konfirmasjonsundervisning og må 
være medlem av Den norske kirke eller annet 
kirkesamfunn som anerkjenner barnedåp. 

Å be for barnet 
Under gudstjenesten vil alle som er til stede i 
kirken, be for barnet ditt. Og hver søndag 
deretter er barnet inkludert i kirkens felles 
bønn om at Gud må holde sin vernende 
hånd over barn og unge.  
Hver gang vi ber for barnet, løfter vi det 
fram både for Gud og i vår egen tanke.  Når 
foreldrene, fadderne og kirken ber for det 
døpte barnet, er det omsluttet av mye 
omsorg! 

Forberedelser til dåpen 
Når dere har bestemt at barnet skal døpes, 
kontakter dere kirkekontoret for å avtale dato 
for dåp.  
 

Ikke alle kirker har gudstjeneste hver søndag, og 
det er ikke alltid dåp i gudstjenestene. Derfor bør 
dere kontakte kirken i god tid, minimum tre-fire 
uker før dåpsdagen. 
 

Hvis dere ønsker det spesielt, kan dere ha dåp et 
annet sted enn der dere bor. Men også da tar dere 
forhåndskontakt med kirkekontoret på Stjørdal 


